
  ةـانتعهٍمٍ ........................إدارة   

   توجٍه انرتتٍة االجتماعٍة  
 البـــــــــــــاد انطـاحت  
 ....................................................................................................................................../ مدرسة  

 
 

تشكيالت كراسة 
 احتاد الطالب

  

 م0202/0202
 

 

 

 



 ةـــانتعهٍمٍإدارة ..........................   
  ...................................................................مدرسة /   

  و   0202  /  0202  انعاو     :    
 

 تٍانات عامة
 ةلامجل عدد امطامبات عدد امطلبة عدد امفصول امصف

 ع الأول

  
   

 ع امثاين

  
   

 ع امثامث

  
   

 امجلةل

  
   

 

 

 مدير املدرسة       الأخصايئ الاجامتعي
  

............................................................     .................................................... 

   

 

 

 

 



 انتعهٍمٍـــة .........إدارة ...............     
  ...................................................................مدرسة /   

  و   0202/    0202انعاو     :      
 ج

 * تشكٍم جمهس انزواد
 املركز اموظيفة الامس م
 رائد عام مدير املدرسة  1

 عضو رئيس جملس الأمناء  2

 ضوع أأقدم الأخصائيني  3

 أأمني رس مرشف اجامتعي الأخصايئ الاجامتعي  4

 مرشف جقايف أأخصايئ مكتبات  5

 مرشف راييض مدرس تربية رايضية  6

 مرشف فين مدرس تربية فنية  7

 مرشف علمي مدرس علوم  8

 عضو   9

 عضو   11

 عضو   11

 عضو   12

 عضو   13

 عضو   14

 عضو   15

 عضو   16

 عضو   17

 عضو   18

 عضو امني احتاد امطالب  19

 رائد عام الاحتاد      الأخصايئ الاجامتعي
        

...........................................................................                         ................................................................... 



 انتعهٍمٍـــة رة ........................إدا   
  ...................................................................مدرسة /   

 و   0202/    0222انعاو     :      
 تشكٍالت انفصول

 
 

 ع انصف األول
 

 رائد امفصل املركز انلجنة الامس م

 

 

 

1/1 

  الأمني  

 الأمني املساعد  

  الاجامتعية 

  امثقافية 

  امرايضية 

  امفنية 

  امعلمية 

 

 

 

1/2 

  الأمني  

 الأمني املساعد  

  الاجامتعية 

  امثقافية 

  امرايضية 

  امفنية 

  امعلمية 

 رائد عام الاحتاد      الأخصايئ الاجامتعي
                ..............................                                      ............................................... 

 

 



 انتعهٍمٍـــة إدارة.........................   
  ...................................................................مدرسة /   

 و   0202/    0202انعاو     :      
 
 

 ع ىنانصف انثا
 

 رائد امفصل املركز انلجنة الامس م

 

 

 

2/1 

  الأمني  

 الأمني املساعد  

  الاجامتعية 

  امثقافية 

  امرايضية 

  امفنية 

  امعلمية 

 

 

2/2 

  الأمني  

 الأمني املساعد  

  الاجامتعية 

  امثقافية 

  امرايضية 

  امفنية 

  معلميةا 

 رائد عام الاحتاد      الأخصايئ الاجامتعي
                ................                                      ............................................................. 

 

 



 انتعهٍمٍـــة إدارة .........................   
  ...................................................................مدرسة /   

 و   0202/    0202انعاو     :      
 

 انثانث عانصف 
 

 رائد امفصل املركز انلجنة الامس م

 

 

 

3/1 

  الأمني  

 الأمني املساعد  

  الاجامتعية 

  امثقافية 

  امرايضية 

  امفنية 

  امعلمية 

 

 

 

3/2 

  الأمني  

 الأمني املساعد  

  الاجامتعية 

  امثقافية 

  امرايضية 

  امفنية 

  امعلمية 

 

 رائد عام الاحتاد      الأخصايئ الاجامتعي
                ................                                      ............................................................. 

 

 



 انتعهٍمٍـــة إدارة ...........................   
  ...................................................................مدرسة /   

 و   0202/    0202انعاو     :      

 

 
 

 

 تشكٍم جمهس احتاد انطالب 
 

 املركز انلجنة امفصل الامس م

 فصلأأمني ام  1/1  1

 أأمني امفصل  1/2  2

 أأمني امفصل  2/1  3

 أأمني امفصل  2/2  4

 أأمني امفصل  3/1  5

 أأمني امفصل  3/2  6

 امفصل مساعد أأمني  1/1  7

 امفصل مساعد أأمني  1/2  8

 امفصلمساعد أأمني   2/1  9

 امفصلمساعد أأمني   2/2  11

 أأمني مساعد امفصل  3/1  11

 امفصل أأمني مساعد  3/2  12
 

 

 رائد عام الاحتاد      الأخصايئ الاجامتعي
            

 ...............................................................                ............................................................ 

 

 



 انتعهٍمٍـــة  إدارة...........................   
  ...................................................................مدرسة /   

 و   0202/    0202انعاو     :      

 

 

 

 و0202/0202تشكٍم  املكتة انتنفٍذي نهعاو اندراسً 
 

 مالحظات املركز اموظيفة الامس م

  رائد عام الاحتاد مدير املدرسة  1

  الاحتاد مس ئول أأخصايئ اجامتعي  2

  أأمني الاحتاد ةطامب  3

  أأمني مساعد طامب  4

  املقرر الاجامتعي ةطامب  5

  املقرر امثقايف ةطامب  6

  املقرر امراييض طامب  7

  املقرر امفين طامب  8

  املقرر امعلمي ةطامب  9
 

 

 رائد عام الاحتاد     الأخصايئ الاجامتعي
        . 

.......................................................         ............................................... 



 انتعهٍمٍـــة  إدارة...........................   
  ...................................................................مدرسة / 

 و   0202/    0202انعاو     :      

   
 

 

 تشكٍم انهجنة االجتماعٍة تاملدرسة نهعاو اندراسً
 و 0202/ 0202    

 مالحظات املركز اموظيفة الامس م

  مقرر انلجنة   1

  عضو   2

  عضو   3

  عضو   4

  عضو   5

  عضو   6

 
 انثقافٍة تاملدرسة نهعاو اندراسً اندٌنٍة و تشكٍم انهجنة

 و0202/0202 
 مالحظات املركز اموظيفة الامس م

  مقرر انلجنة   1

  عضو   2

  عضو   3

  عضو   4

  عضو   5

  عضو   6



 

 تشكٍم انهجنة انزٌاضٍة تاملدرسة نهعاو اندراسً
 و 0202/0202 

 مالحظات املركز اموظيفة الامس م

  مقرر انلجنة   1

  عضو   2

  عضو   3

  عضو   4

  عضو   5

  عضو   6

 
 

  ٍة تاملدرسة نهعاو اندراسًتشكٍم انهجنة انفن
 و0202/ 0202

 مالحظات املركز اموظيفة الامس م

  مقرر انلجنة   1

  عضو   2

  عضو   3

  عضو   4

  عضو   5

  عضو   6

 
 



 
 تشكٍم انهجنة انعهمٍة تاملدرسة نهعاو اندراسً

  و0202/ 0202 
 مالحظات املركز اموظيفة الامس م

  مقرر انلجنة   1

  وعض   2

  عضو   3

  عضو   4

  عضو   5

  عضو   6

 

 رائد عام الاحتاد       الأخصايئ الاجامتعي    
        . 

.......................................................         ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




